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”Åtta månaders 
väntan ovärdigt”
”Åtta månaders väntetid 
för att få träffa en skuld-
rådgivare är ovärdigt för 
Växjö kommun”.  Det 
säger Martin Edberg (S), 
vice ordförande i nämn-
den för arbete och välfärd.

Växjö. Smålandsposten 
berättade i gårdagens tid-
ning att Växjö hamnar på 
bottenplats bland Sveriges 
290 kommuner när det 
gäller att få en tid hos kom-
munens budget- och skuld-
rådgivare. 

Enligt Konsumentverket 
borde fyra veckors väntetid 
vara maxgränsen – i Växjö är 
den nu uppe i åtta månader.

Enligt Oliver Rosengren 
(M), den politiskt ansva-
rige för kommunens skuld-
rådgivning, är det inte pri-
oriterat att försöka korta 
ned väntetiderna. Detta 
reagerar nu Martin Edberg, 
vice ordförande i nämn-
den för arbete och välfärd, 
starkt på.

– Vi inom oppositionen 
har länge kämpat för att 
denna fråga ska prioriteras 
och jag anser att längre 
väntetid än en månad är 

ovärdigt för Växjö kom-
mun. Och jag tycker fak-
tiskt att det är bekläm-
mande att Oliver Rosen-
gren uttalar sig så här, han 
verkar vara nöjd med den 
rådande situationen.

Enligt Martin Edberg är 
det största problemet med 
dagens långa väntetider att 
de redan ekonomiskt 
utsatta riskerar att hamna i 
en ännu värre knipa. De 
behöver i stället få snabb 
hjälp med sina ekono-
miska problem.

Han anser därför att en bra 
början vore att utöka dagens 
två kommunala skuldrådgi-
var-tjänster till tre.

– En extra tjänst skulle 
kosta cirka en halv miljon 
kronor per år och ganska 
snabbt leda till att köerna 
minskar. Vi i nämnden för 
arbete och välfärd rör oss 
med en budget på cirka 
400 miljoner. Då borde vi 
verkligen ha råd med 
detta, säger Martin Edberg.
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Vräkningshotad hotade anställd
Växjö. En 30-årig Växjöbo hade inte betalat hyran och 
hotades med uppsägning. Då hotade han en av hyresvär-
dens anställda till livet. Hösten 2013 kallades 30-åringen 
till ett möte med sin hyresvärd eftersom han inte hade 
betalat hyran. Men mötet urartade snabbt och innan 
30-åringen lämnade kontoret skrek han till en anställd att 
han ”skulle fixa honom”.

Tingsrätten dömer nu 30-åringen till 5 000 kronor i 
böter för olaga hot. Han ska även betala ett skadestånd på 
5 000 kronor till den anställde för att ”allvarligt ha kränkt 
hans personliga integritet”.

Ny paddock 
på Teleborg
Kommunen ska bygga 
en ny paddock vid Ber-
linstallet på Vikaholms-
vägen.

Växjö. Stallet ligger på 
kommunens mark och 
arrenderas ut. Stallet 
hyser åtta, nio hästar. 
Hästarna betar kommu-
nens mark, berättar Leif 
Carlsson, markingenjör 
på kommunens plane-
ringskontor.

– De har haft en tillfällig 
paddock vid Torparsko-
lan men nu behöver 
Vöfab marken för att 
kunna bygga ut med en 
förskola.

Kommunen har nu 
sökt bygglov för att 
anlägga en ny paddock i 
närheten av stallet
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Daniel Abrehe, projektledare och arbetsmarknadshandläggare tycker det är viktigt att förstå de sociala koderna i arbetslivet. 
Foto: Charlotte StjernkviSt

Seminarium kring integrationspolitik
Växjö kommun bjöd in till 
seminarium för att infor-
mera och diskutera hur 
kommunen kan effektivi-
sera och skynda på inte-
grationspolitiken.

Växjö. Enligt Oliver Rosen-
gren, ordförande i nämnden 
för arbete och välfärd funge-
rar seminariet som inspira-
tion för politikerna. Han tror 
att utmaningen är att kunna 
hantera integrationsfrågorna 
lokalt, trots att lagstiftningen 
gäller över hela Sverige.

– Det gäller att lyfta fram 
hanteringen och detta är en 
utmaning för kommunen. 
Förutsättningen för att vi ska 

lyckas med det är lagstift-
ningen. Jag hoppas att reger-
ingen gör modigare refor-
mer för att möjliggöra detta, 
säger Oliver Rosengren.

En röd tråd bland de talande 
var arbetsfrågan, hur viktigt 
det är att sätta nyanlända 
svenskar i arbete för att inte-
grera dem i samhället. En av 
dem var Josefine Edström 
från Saco, Sveriges akademi-
kers centralorganisation. 
Hon föreläste om integra-
tion och migrationsfrågor 
med inriktning för högutbil-
dade invandrare.

– Antalet akademiker har 
ökat, både bland svensk-

födda och utrikesfödda. 
Bland de sistnämnda finns 
en fyra gånger högre arbets-
löshet. Ofta har de ett okvali-
ficerat arbete även om det 
skriks efter deras kompe-
tens i arbetslivet, som till 
exempel tandläkare, säger 
Josefine Edström.

Ofta är det byråkratin som 
sätter käppar i hjulen. Hon 
menar att vi på ett bra sätt 
måste berätta hur vägen till 
arbete ser ut. Som nyanländ 
svensk finns det ett myller av 
myndigheter att vända sig 
till och det är sällan som aka-
demiker får hjälp att hitta ett 
arbete som passar dem.

– Det är viktigt att kunna 
språket men det är minst lika 
viktigt att känna till de soci-
ala koderna i arbetslivet, 
säger Josefine Edström.

Detta är något som initiativ-
tagare till seminariet, Daniel 
Abrehe, projektledare och 
arbetsmarknadshandläg-
gare på Växjö kommun job-
bar med i sina grupper. 

– Det är otroligt viktigt 
med de sociala koderna i 
arbetslivet. Vi måste känna 
till de svenska normerna, 
det gör det mycket lättare att 
komma in i det svenska sam-
hället, säger Daniel Abrehe.

Charlotte stjernkVist

jönköping. Kampen om var 
en framtida höghastighets-
järnväg ska dras, hårdnar.  
I maj kommer de första fak-
tiska beräkningarna om var 
en sådan skulle göra störst 
nytta. 

Då släpper Trafikverket 
sina siffror från en rad olika 
beräkningsmodeller. Däref-
ter är det upp till kommuner 

och regioner utmed de 
tänkta banorna att väga ihop 
resultaten och fylla på med 
sina egna siffror för att stärka 
de egna argumenten.

Det ska vara klart innan 
sommaren och under bör-
jan av 2016 startar de egent-
liga förhandlingarna om var 
banan ska dras, hur den ska 
finansieras och hur mycket 

pengar kommunerna och 
regionerna kan tänka sig att 
skjuta till.

Under onsdagen fick kom-
munerna i sydost en första 
dragning i Jönköping av Tra-
fikverket och Sverigeför-
handlarna.

– Hela deras anförande 
inleddes med att slå fast att 

en så här stor investering 
kräver att det finns en opera-
tör som vill köra trafiken i 
slutändan. Och det är ett av 
våra huvudargument efter-
som vi tycker att en östlig 
sträckning har ett större 
upptagningsområde för 
resenärer och underlaget 
för höghastighetstrafik är 
större i öst än i västra Krono-

berg. På det sättet kände vi 
oss stärkta, säger Christina 
Thorvaldsson, Växjö kom-
muns projektledare.

Exakt vilka sträckningar Tra-
fikverket kan se för en hög-
hastighetsjärnväg är ännu 
inte offentliga. Heller inte 
var tänkta stationer kan 
ligga.

– Vi i öst utgår från att det 
handlar om två stationer i 
Kronoberg, en i Växjö och en 
i Älmhult. Men det är något 
vi får se framöver.

jens nielsen

●● I början av maj presenterar Trafikverket nyttan av en hög
hastighetsjärnväg för landets kommuner och regioner. Redan nu 
känner sig kommunerna i östra Kronoberg stärkta.

”Kampen hårdnar om 
höghastighetsjärnväg”


